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 ارائه مقاله نام نویسنده نام مقاله تاریخ

93 a new application of REM clustering for guild 
segmentation to Mine the pattern of using 

 Banks e-payment services 

 isi الهام آخوند زاده

خوشه بندی و ارائه راهکارهایی نوین جهت بهبود وضعیت بستری بیماران با  93

 مطالعه موردی بیمارستان بهارلو

 همایش ملی الهه عبدوس

رویکردی نو از قوانین با هم آیی در رتبه بندی عملکرد واحدهای نیروی  93

 انتظامی

ترویجی  -علمی علی محمد احمدوند والهام آخوند زاده

ISC 

تحلیل دینامیکی زنجیره جمعیتی افسران جزء پلیس با رویکرد پویایی  92

 مشناسی سیست

 -علمی  علی محمد احمدوند و مهدی باستان

 پژوهشی

 -علمی  آمنه ربانی کالن یابی کالنتری ها برای حداکثر عنوان خدمات و کاهش هزینه ها 92

 ترویجی

ارائه مدلی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر در پیاده سازی موفق برنامه ریزی  92

 ( در سازمانهاERPمنابع سازمانی )

 -علمی  مهدی باستان

 ترویجی

 -علمی  مهدی باستان تحلیل دینامیکی مسئله بیکاری در ایران با متدلوژی پویایی شناسی سیستم 92

 ترویجی

 -علمی  مهدی باستان الگوی ارزیابی عوامل مؤثر در اجرای موفق برنامه ریزی منابع در سازمان ها 93

 ترویجی

ت زندگی کاری کارکنان بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کیفی 93

 در سازمان ها

 -علمی  مهدی باستان

 ترویجی

کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در ساخت الگوی غذایی بهینه برای بیماران  93

 مبتال به یبوست

حسین اقبالی وپریسا معروفخانی وایدا 

 میری

کنفرانس بین 

 المللی

93 optimal diet modeling for diabetics in fuzzy 
enviroronment using MOFLP 

کنفرانس بین  حسین اقبالی

 المللی

 swotتحلیل شکاف استراتژیک خبرگزاری های برخط بر اساس مدل  92

 spaceو

کنفرانس بین  دکتر علی محمد احمدوند

 المللی

کنفرانس بین  الهام اخوند زاده رویکردی نوین در مدیریت زنجیره مبتنی بر نظریه فازی 91

 المللی

مهدی باستان ومریم مساعد وفاطمه  تحلیل دینامیکی تغییرات قیمت مسکن در تهران 91

 کاشف

کنفرانس بین 

 المللی

تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی  91

 سیستم

علی محمد احمدوند ومحمد نصیری 

 ومهدی باستان

کنفرانس بین 

 المللی

تحلیل پویای های مدیریت بحران در هنگام زمین لرزه و بهبود عملکرد با  93

 متدلوژی 

 پویایی شناسی سیستم

کنفرانس بین  مهدی باستان و فریده خوش نشین

 المللی

93 knowledge based prediction of nanostructured silicon 
carbide 

کنفرانس بین  مهدی باستان

 المللی

های مدیریت بحران در هنگام زمین لرزه و بهبود عملکرد با تحلیل پویایی  93

 متدلوژی پویایی شناسی سیستم

کنفرانس بین  مهدی باستان

 المللی

تحلیل مقایسه ای روش های تصمیم گیری چند معیاره و پیاده سازی یک  93

 مساله انتخاب کالن انبار

کنفرانس بین  آمنه ربانی

 المللی

تخصیص برای طراحی شبکه بنادر مسافری  -یابی ارائه یک مدل مکان  93

 استان مازندران

کنفرانس بین  سارا طالبی

 المللی

کاربرد پویایی های سیستم در بررسی سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر  91

 در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازمان

علی محمد احمدوند ونادر قانعی 

 ومحمد نصیری

کنفرانس بین 

 المللی
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مدل سازی وقوع گرد و غبار در ایران به کمک رویکرد پویایی شناسی  91

 سیستم ها

مهدی باستان وفهیمه عبدالهی والناز 

 یوسفی

کنفرانس بین 

 المللی

با استفاده  HIVانرژی در بیماران مبتال به ویروس  -رفع سوء تغذیه پروتئین  93

 از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی

 کنفرانس ملی الیحسین اقب

 کنفرانس ملی امنه ربانی وثریا ربیع نژاد کاربرد داده کاوی در ارزیابی مشتریان بانکی 92

روش ساخت اعداد فازی از روی داده های قطعی مربوط به مواد مغزی و  92

 کاربرد آن دربهینه سازی رژیم غذایی

حسین اقبالی وپریسا معروفخانی و 

 فاطمه پورمحمدی

 ملیکنفرانس 

تحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدلوژی پویایی شناسی  91

 سیستم

 کنفرانس ملی علی محمد احمدوند ومهدی باستان

بهینه سازی دریافت انرژی و مصرف چربی در برنامه غذایی ورزشکاران با  93

 استفاده از مدل 

 برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی

نی وبهناز حسین اقبالی وتهمینه فغا

 السادات اردستانی

 کنفرانس ملی

 کنفرانس ملی مهدی باستان ارزیابی نرخ کوتاه مدت تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی 93

شناسایی و ارائه الگوی مولفه های تاثیرگذار بر ضرورت آینده پژوهی در نظام  93

 بانکی کشور

 کنفرانس ملی مهدی باستان

شبیه سازی ترکیب جمعیتی پلیس ایران با استفاده از  ارائه مدلی برای 93

 متدلوژی

 پویایی شناسی سیستم 

 کنفرانس ملی مهدی باستان

91 A robust intelligent framework for multiple response 
statistical optimization problems based on 

 artificial neural network and taguchi method 

مجله بین  انمهدی باست

 المللی خارجی

91 optimization of correlated multiple response surfaces 
with stochastic covariate 

مجله بین  مهدی باستان

 المللی خارجی

93 customers classificaation according to the grey-based 
decision - making 

 approach and its application to bank queue systems 

مجله بین  مهدی باستان

 المللی خارجی

93 Analysis of tehran construction and demolition waste 
management 

  with system dynamics approach 

مجله بین  علی محمد احمدوند و مهدی باستان

 المللی خارجی

93 Analysis qf irans dust emission with system dynamics 
methodology 

مجله بین  مهدی باستان

 المللی خارجی

عملکرد سیستمی و انطباق پذیری در مدیریت بحران : مقایسه تیم های  92

 چند منظوره و تک منظوره

 مجله داخلی احمد حسینی

تامین از طریق ارائه یک مدل مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره  92

 ترکیب الگوهای ناب،چابک،انعطاف پذیرو سبز

 مجله داخلی نادر قانعی وثریا ربیع نژاد

نی عضال -روایی و پایایی ویرایش فارسی پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی  91

 کرنل

 مجله داخلی حسین عفیفه زاده کاشانی

 مجله داخلی حسین اقبالی و رضا امین لو د فازیبهینه سازی رژیم غذایی افراد مبتال به هپاتیت با رویکر 91

 مجله داخلی امنه ربانی برای حداکثر پوشش مشتریانCNGکالن یابی ایستگاه  93

94 A new approch for comparative between teo dynamic 
market 

 risk charge with fuzzy logic 

کنفرانس بین  الهه عبدوس و سحر عطایی اشتیانی

 المللی

94 a brief reviw on PADI ensyclopedia of recreational 
diving 

 مجله خارجی الهه عبدوس

94 Optimizing the receipt of energy and consumption of 
fat in the athletes 

 diet by using fuzzy linear programming 

 مجله خارجی حسین اقبالی
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استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  انتخاب بهترین تامین کننده با 94

(AHP) 

 همایش ملی حسین اقبالی

 -علمی  سید عبدالرضا حسینی بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی 94

 iscپژوهشی 

94 Modeling the optimal diet problem for renal patients 
with fuzzy 

 analysis of numents 

اشتیانی حسین اقبالی وسحر عطایی 

 والهه عبدوس

 مجله خارجی

کنفرانس بین  الهه عبدوس کارآفرینی با نگاهی مدیریتی به مسأله امنیت و ایمنی در غواصی 94

 المللی

رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت های فعال صنایع  94

 غذایی

پژوهشی -علمی سید عبدالرضا حسینی

isc 

94 a novel strategy of E-health care to achieve sustainable 
development 

الهه عبدوس و سحر عطایی اشتیانی 

 ومحیا ابری لواسانی

 مجله خارجی

 -علمی  علی محمد احمدوند و زینب محمدیانی تحلیل بازار مسکن تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم 94

 پژوهشی

تکنولوژی با مطالعه موردی: صنعت کشتیرانی  عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش 94

 شرکت ایزوایکو

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

انتخاب استراتژی مناسب جهت افزایش سهم بازار با استفاده از فرایند تحلیل  94

 سلسله مراتبی

همایش بین  حسین اقبالی و مهسا گلی

 المللی

ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تفکیک  94

AHP-FUZZY 

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

همایش بین  مهدی باستان ارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانک 94

 المللی

تأثیر ترافیک کالن شهرها بر سالمت عمومی شهروندان : تحلیلی با رویکرد  94

 شناسی سیستمپویایی 

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

ارائه الگویی برای ارزیابی همه جانبه دانشگاه های ایران : تلفیق رویکردهای  94

 کارت امتیازی متوازن و

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

 تحلیل سلسله مراتبی

متدلوژی یک مدل پویا برای تحلیل بازسازی بافت های فرسوده تهران با  94

 پویایی شناسی سیستم

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

تحلیل سیستمی رضایت مندی کاربران از خدمات سیستم مراقبت سالمت با  94

 رویکرد پویایی شناسی سیستم

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

تأثیر اجرای برنامه های ایمنی بر عوامل زمان و هزینه در پروژه های عمرانی  94

 تحلیلی مبتنی: 

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

 بر متدلوژی پویایی شناسی سیستم

رویکرد سیستمی به مسئله بیکاری : تحلیلی مبتنی بر متدلوژی پویایی  94

 شناسی سیستم

همایش بین  مهدی باستان

 المللی

همایش بین  باستانمهدی  چالش های دولت در ایران مدلی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم 94

 المللی

ارزیابی وتوسعه راهبردی مدل های کسب و کار ) مطالعه موردی : یک  94

 مؤسسه آموزشی(

همایش بین  محسن احمدوند

 المللی

همایش بین  محسن احمدوند رویکرد نوین برای ارزیابی و توسعه و اولویت بندی مدل های کسب و کار 94

 المللی

همایش بین  مونا فخاری کار تیمی و رضایت شغلی درون سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی، 94

 المللی
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 –علمی  محسن احمدوند 91ارائه یک مدل کسب و کار فناوری محور برای دفاتر پلیس+ 94

 ISCپژوهشی 

استفاده از افزودنیهای حاوی لیتیوم به منظور مقابله با واکنش قلیا سیلیس  94

 در بتن

بین همایش  طیبه برخورداری

 المللی

95 Application of multi- objective fuzzy linear 
programming problem in 

مجله خارجی  حسین اقبالی

 معتبر
determines optimal diet for COPD patients 

95 Identity and rank risk in underg round projects مجله خارجی  حسین اقبالی

 معتبر

همایش بین  حسین اقبالی در تصمیم گیری مبتنی بر مدیریت ریسک در برگزاریAHPکاربرد روش  95

 المللی

مدیریت ریسک انتخاب مدیر پروژه های ساختمانی با تصمیم گیری چند  95

 معیاره در محیط فازی

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

95 Statistical and analytical study of relationship between 
depression 

مجله خارجی  حسین اقبالی

 معتبر
and critical thinking among Iranian student 

95 and ways to overcome these chllengesDiscussion on 
barriers to the use of high technology in the designs of 

industrial 

مجله خارجی  حسین اقبالی

 معتبر

همایش بین  حسین اقبالی گیری و برنامه های کاربردی در مهندسی عمران روش های تصمیم 95

 المللی

برای اولویت بندی و انتخاب معیارهای تغییر فاز برای AHPکاربرد روش  95

 کاربردهای راحت در ساختمانها

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

همایش بین  حسین اقبالی ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز 95

 المللی

ارایه یک مدل تصمیم گیری به منظور تأمین نیازمندیها در برگزاری  95

 مناقصات و مزایدات

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله  95

 مراتبی

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

هدفه مدیریت ریسک برای انتخاب سیستم  یک مدل برنامه ریزی خطی چند 95

 مدیریت پروژه

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

همایش بین  حسین اقبالی طراحی مدل رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرساختی 95

 المللی

کاربرد برنامه ریزی خطی در بهینه سازی فعالیت ها در پروزه های تعمیر و  95

 نگهداری

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

 –علمی  حسین اقبالی ارائه الگوی جامع مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی در ناجا 95

 iscپژوهشی 

انتخاب نرم افزار مدیریت پروژه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله  95

 مراتبی

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

و   IDMUارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده با استفاده از سیستم  95

ADMU 

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

در تحلیل چند معیاری   TOPSISو  AHPکاربرد فرایند یکپارچه سازیش  95

 روند انتخاب جرثقیل ها

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

 همایش بین المللی حسین اقبالی کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت فردی 95

همایش بین  حسین اقبالی کاربرد روش تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب 95

 المللی
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در رتبه بندی عوامل مؤثر برشکل گیری رفتار سازمانی  AHPکاربرد روش  95

 کارکنان

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

بهبود مدیریت انرژی با شناسایی معیارهای مؤثر بر بخش های تولیدی با  95

 AHPاستفاده از روش 

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

همایش بین  حسین اقبالی در رتبه بندی شاخص های توسعه منابع انسانی FAHPکاربرد روش  95

 المللی

 ای تولید اسباب بازیاستفاده بهینه از منابع بر اساس برنامه ریزی خطی بر 95

 الکترونیکی

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی

همایش بین  حسین اقبالی مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی برای به حداقل رساندن پروژه های عمرانی 95

 المللی

بررسی ارتباط بین رهبری مدیران ارشد ، توانمند سازی کارکنان ، رضایت  95

 شغلی و رضایت مشتری در

 -علمی  محمدرضا ملکی

تخصص )نشریه 

 سازمانهایی با برنامه مدیریت کیفیت جامع دانشگاه(

یک ماتریس برای انتخاب تکنیک های مناسب مدیریت ریسک در محیط  95

 های ساخت دست انسان

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی خارجی

95 The application of analytical hierarchy proses modeling 
corporate climate change response 

همایش بین  حسین اقبالی

 المللی خارجی

همایش بین  حسین اقبالی BOTروش یکپارچه برای طبقه بندی ریسک در پروژه های  95

 المللی خارجی

95 of linear programming in construction projects in fuzzy environment application همایش بین  قبالیحسین ا

 المللی خارجی

طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارمند با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله  95

 مراتبی

 همایش بین المللی حسین اقبالی

 همایش ملی حسین اقبالی گسترش مفهوم تحلیلی سلسله مراتبی فازی مبتنی بر مدیریت ریسک 95

 همایش بین المللی حسین اقبالی برای انتخاب گزینه تغذیه ابهای زیرزمینی AHPرویکرد فازی 95

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری ایران با استفاده از روش های تصمیم  95

 گیری چند معیاره

 همایش بین المللی حسین اقبالی

 


